Varför drabbas kvinnor mer
av stress på jobbet än män?

Varför drabbas kvinnor mer av stress på
jobbet än män?
Seminarium Arena/Unionen 12 februari 2020
Annika Härenstam, professor emerita vid institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Verksam vid Psykologiska institutionen Stockholms universitet

Vad är stress?
Biologiska och psykologiska reaktioner på olika påfrestningar, dvs
mobilisering av resurser som görs för att hantera belastningar
(stressbelastning)
Stressreaktionen är ändamålsenlig och oftast inte skadlig
När stressbelastningen överskriver individens förmåga och det inte finns
tillräckliga resurser för att hantera belastningen;
◦ uppstår negativa konsekvenser t ex för för hälsa, prestationer och motivation
◦ särskilt om belastningen pågår under en längre tid och det inte finns
tillräcklig tid för återhämtning
◦ är det vanligt med både psykiska o fysiska besvär

Resurser
Krav

Baserat på Job-Demands Resources Model, Bakker & Demerouti, 2017

Stressrelaterad ohälsa – kvinnor o män*
Kvinnor har mer stressrelaterad ohälsa än män
Samma mönster finns i många länder
Sjukskrivning p g a psykisk ohälsa (inkl stress) ökade kraftigt mellan 2010 och
2015 och har sedan gått ner något
Att kombinera fler roller ökar inte risken för kvinnor att bli sjukskrivna, däremot
samvarierar en hög total arbetsbörda med högre risk för sjukfrånvaro
Kvinnor och män reagerar likartat när de utsätts för samma psykosociala
faktorer i arbetet

Baserat på sjukfrånvaro statistik, Försäkringskassan och självskattad hälsa (SCB
*
arbetsmiljöundersökningar, och forskningssammanställningar, se referenslista)
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Källa: Laura Hartman sid 15-27, Socialförsäkringsrapport 2017:7

Könsskillnader i stressbelastning på jobbet
Enligt kunskapssammanställning* uppger kvinnor mer än män
Höga krav i arbetet
Särskilt spänt arbete (lågt inflytande och höga krav)
Emotionella krav
Otydliga mål
Arbetsrelaterad stress (så stressigt minst halva tiden att man inte hinner
prata eller tänka på annat än jobbet)
Dessa faktorer är särskilt vanliga i kontaktyrken
*Källa: Sverke M, Falkenberg H, Kecklund G, Magnusson L, Lindfors P, (2016). Kvinnors och mäns
arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial ar-betsmiljö för arbets- och
hälsorelaterade utfall. Arbetsmiljöverket, Kunskapssammanställning 2016:2.

Könsskillnader
Fördelning av betalt obetalt arbete, total arbetsbelastning
Anställningsform, arbetets förläggning
Segregerad arbetsmarknad, vertikal och horisontell segregering
Sektorer, privat – offentlig sektor
Branscher
Organisering
Yrken
Arbetsuppgifter
Makt, inflytande, lön, status
Socialisering, förväntningar, könsroller
Ambitioner, yrkesval
Beteenden, t ex coping, gränssättning, sjukfrånvaro

Könsfördelning av branscher
Hälso/sjukvård, social omsorg
Utbildning
Offentlig förvaltning
Personalintensiv service
Kunskapsintensiv service
Varu och energiproduktion
Maskinhantering
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Källa: Arbetskraftsundersökningarna, SCB 2017, egen klassificering baserat på SNI 2007

Var jobbar kvinnor och män?
Män

Kvinnor

Maskinhantering
Personalintensiv service
Hälso/sjukvård, social omsorg

Män

Varu och energiproduktion
Offentlig förvaltning

Kunskapsintensiv service
Utbildning

Höga krav i arbetet i olika branscher 1991-2013
Index som innehåller frågor om för mycket att göra, stressigt arbete, mentalt krävande arbetsuppgifter
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Källa: Cerdas S, Härenstam A, Johansson G & Nyberg A (2019). BMC Public Health 19:758,

Lågt inflytande uppdelat på bransch 1991-2013
Index med frågor om inflytande över arbetstempo, arbetstakt, planering och inflytande över arbetet
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ARBETSMILJÖ och HÄLSA i välfärdsyrken
1990 identifierades yrken inom skola, hälso-sjukvård och social omsorg
som ”Friskyrken”*
8 år senare hade dessa yrken fått kraftigt försämrade arbetsförhållanden*
Ohälsan har ökat kraftigt under senare år
Sedan slutet av 1990-talet betraktas dessa välfärds-verksamheter som
problematiska ur arbetsmiljösynpunkt
Nya studier visar att personer med kontaktyrken betydligt oftare än andra
rapporterar låg arbetstidskontroll, hög ansträngning och låg belöning,
emotionella krav och våld och hot**
*FRÅN STOCKHOLMS LÄNS ARBETSHÄLSORAPPORTER
** ARONSON, MFL 2019
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Hur uppstår könsskillnader
i arbetsmiljö?
En strukturell modell

Samhället
Bransch
Organisation

Arbetsplats

Bemanning

Arbetsdelning
Arbetsuppdraget
Kvinnors och mäns arbetsmiljö
Individfaktorer
Livsstil mm
Annika Härenstam, Fritt från Baron & Bilbey 1980

Hälsa

Det finns enighet om allas rätt till god arbetsmiljö
Det finns ett vilja till jämställdhet
Det finns krav på att sänka sjuktalen

Vi vet att kvinnor som grupp har högre ohälsa, särskilt stressrelaterad
Vi vet att kvinnor och män påverkas likartat av samma arbetsmiljö
Vi vet att arbetsmarknaden är könssegregerad
Vi vet att kvinnor och män har olika arbetsmiljöexponeringar och
organisatoriska förutsättningar till en god arbetsmiljö

Så…. vad gör vi?

Annika Härenstam

Skäl för att INTE utgå från könsjämförelser
1. Ger ingen kunskap om orsaker till skillnader
2. Döljer strukturella orsaker till skillnader
3. Riskerar befästa traditionell könsordning,
könsroller och könssegregering genom att
skillnader ses som ”naturliga”
4. Kunskapen är inte särskilt tillämpbar av aktörer
med makt att förändra, dvs arbetsmarknadens
parter, chefer, arbetsmiljöexperter m fl
5. Arbetsmiljölagstiftningen är generell

Ett alternativt genusperspektiv
på arbetsmiljö
Arbetsmiljön är en konsekvens av; VAD som produceras
HUR arbetet organiseras
Alltså ska vi
1. Utgå från arbetsmiljön i olika branscher och organisationer där kunskapen
arbetsmiljöansvaret finns
2. Identifiera hur organisering skapar god respektive dålig arbetsmiljö i olika branscher
3. Organisera för att skapa god arbetsmiljö anpassat till förutsättningarna i branschen
4. Beakta att arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad
5. Fördela arbetsuppgifterna för att undvika olika arbetsmiljörisker för kvinnor och män
Enligt Christa Sedlatschek, direktör för EU-OSHA i Bilbao på EU konferens om kön och
arbetsmiljö menar att det är mer meningsfullt att jämföra arbetsmiljön i olika branscher,
vi kan inte skapa agendor för flera olika kategorier.
2020-02-13

Exempel på organisatoriska faktorer som påverkar arbetsmiljön för chefer och
medarbetare och som är sämre i kvinnodominerade verksamheter
Ojämlikhet
Tydliga mål för verksamheten, samstämmighet i mål

V

Principer för kontroll och mätning av måluppfyllelse

V

Chefsuppdragets tydlighet och avgränsning

V

Befogenheter och beslutsutrymme i relation till ansvaret

V

Principer för resursallokering, budgetprocesser, finansiering

V

Resurser anpassade för uppdraget, dialog vid resursbrist

V

Arenor för dialog med högre chefer och politiker

V

Chefskvot

V

Verksamhetens förläggning i tid och rum

V

Tillgängligt administrativt stöd

V

Tillgängligt expertstöd, t ex HR

V

Tillgång på kompetent personal
Standardisering/specialisering av arbetsuppdrag, bemanning
2020-02-13
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Sjukskrivningsdagar per sysselsatt 2016 och underställda per chef

Källa: Yrkesregistret SCB 2014 och data från Försäkringskassan 2016

Från rapporten
Klara Regnö: Chefer,
kontrollspann och dess
konsekvenser i
vård och omsorgsverksamhet
Rapport från Vision,
September 2016
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Se: Inspektioner av mans- och kvinnodominerad verksamhet i kommuner
Arbetsmiljöverket, rapport 2015:5
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Samhället
Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
Jämställdhetsintegrering
Arbetsmarknadspolitik
Upphandlingsregler
Finansieringsmodeller
Tillsyn
Föräldraledighet
Socialförsäkringar
(och tillämpningar
av ovanstående)
Normer
Värderingar

Exempel på åtgärder på olika nivåer
för att minska könsskillnader i stress
pga jobbet

Out- insourcing
Produktionskedjan
Bransch
Kommunikationsarenor
Resursallokering
Effektiviseringskrav
Styrsystem Rekrytering
Organisation
Digitalisering
Affärssystem Arbetsvärdering
Teknologi
CSR Utveckling
Marknaden
Utveckling
Arbetsplats
Bemanning
Arbetsmiljökunskap
Status
Arbetsdelning
Arbetsmiljöarbete
Arbetsuppdraget
Chefskvot
Stödresurser
Arbetsuppgifter
Fysisk arbetsmiljö
Intensitet
Organisationskultur
Variation
Ledarskap
Stödresurser
Flexibilitet

Inflytande
Värdering, uppskattning

Annika Härenstam

Uppdragsdialogen
Sker i alla led i organisationen
För måluppfyllelse ska hela kedjan fungera
Krävs reflektion och dialog om uppdragets
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Tydlighet
Möjlighet, rimlighet för genomförande (omfattning, tidsram, lagutrymme mm)
Förenlighet eller konflikt med andra uppdrag
Resurser
Befogenheter
Arbetsmiljökonsekvenser
Återkoppling om vad som fungerar och inte fungerar

Annika Härenstam

Vad gynnar förändring?
Fråga först: VAD är riskfyllt?
Sedan: VAR finns riskfaktorerna?
Är arbetsmiljöarbetet anpassat till branschspecifika problem och
förutsättningar?
Om inte, åtgärda problemen, fokusera inte på individerna!
Sista frågan; VEM är överrepresenterad i riskfyllda situationer?
Vad kan göras åt detta?
Identifiera könade strukturer och processer genom jämförelser
Identifiera hur kön ”görs” och kunskap värderas i organisationer
Skapa arenor för att reflektera och ifrågasätta

JÄMFÖRA, SYNLIGGÖRA, UTMANA, REFLEKTERA
• Skifta fokus från individ till struktur
• Synliggör faktiska förhållanden
• Jämför och lär genom kontraster
• ”Lek” med absurditeter; Tänk Om…
• Skapa arenor för reflektion och diskussion mellan och
över etablerade gränser
ANNIKA HÄRENSTAM

Mer på temat:
Arbetsmiljöverket: Organisera för en jämställd arbetsmiljö
www.av.se/test-jamstalld-arbetsmiljo/

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna
Linda Corin och Lisa Björk

www.sns.se
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